VII Europejskie Święto Bursztynu w Wieluniu
10 – 11 sierpnia 2013 roku
II Rodzinne Mistrzostwa Wielunia w Poszukiwaniu Bursztynu
Regulamin Współzawodnictwa
I Postanowienia ogólne
1) Organizatorem mistrzostw jest Gmina Wieluń.
2) Mistrzostwa rozgrywane są podczas trwania VII Europejskiego Święta Bursztynu na terenie przy
ul. Sadowej, gdzie organizowane jest Święto.
3) Do współzawodnictwa może przystąpić każda drużyna rodzinna, biorąca udział w VII Europejskim
Święcie Bursztynu. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drużyny rodzinnej
u organizatora imprezy. Rejestracja uczestników będzie się odbywać w dniu 11.08.2013 w godz.
13:30 – 14:00 lub przez Internet (patrz pkt. II.7).
4) Warunkiem niezbędnym koniecznym do rejestracji jest uczestnictwo dzieci w drużynie.
5) Mistrzostwa rozgrywane są w dwóch kategoriach 2 + 1 i 2 +2 ( rodzice lub dziadkowie + jedno
dziecko i rodzice lub dziadkowie + dwoje dzieci), nie ma limitów wieku uczestników.
6) Mistrzostwa są sędziowane przez sędziów: sędzia główny, sędziowie pomiarowi sędziowie
techniczni od piaskownic z zakopanym bursztynem.
II. Postanowienia porządkowe
1) Współzawodnictwo mistrzostw odbywa się w miejscu uprzednio przygotowanym przez
organizatora. Polega ono na poszukiwaniu bursztynu, który jest wsypany do piaskownicy
z piaskiem. Piaskownice mają wielkość 150 cm x 150 cm w każdej z nich znajduje się ok. 100 kg
czystego jasnego piasku. Do każdej piaskownicy organizator konkursu wrzuca taką samą ilość
bursztynu.
2) Każda drużyna ma 3 min. na poszukiwanie bursztynu, nie wolno stosować żadnych metod
i urządzeń mechanicznych. Bursztyn można wyławiać z piasku tylko przy użyciu dłoni.
3) Po zakończonej konkurencji drużyna przekazuje zebrany bursztyn komisji sędziowskiej, która
dokonuje liczenia zebranego minerału.
4) Przeliczony bursztyn ponownie wraca do piaskownicy w której był zebrany.
5) Uczestnikom konkursu nie wolno potajemnie zabierać ani dokładać bursztynu. W przypadku
jakiegokolwiek podejrzenia o manipulowanie w zawartości bursztynu w piaskownicy, organizator
ma prawo zdyskwalifikować grupę.
6) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ogólnego imprezy, który jak
tekst niniejszego regulaminu, podany jest do publicznej wiadomości przez organizatora imprezy
na portalu internetowym http://www.turystyka.wielun.pl, na stronie głównej w dziale Artykuły,
kalendarium (http://www.turystyka.wielun.pl/pl/kal/1775).
7) Organizator mistrzostw zastrzega sobie prawo do odstąpienia organizacji i przeprowadzenie
konkursu na skutek zaistnienia siły wyższej (niesprzyjające warunki atmosferyczne).
8) Uczestnicy mistrzostw po zapoznaniu się z treścią powyższego regulaminu akceptują zasady
współzawodnictwa i sposób wyłonienia zwycięzców.
9) Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji sędziowskiej,
a ustalona przez nią klasyfikacja jest ostateczna.
Koniec

